
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 28-01-2020 

Aanwezig: Marina v.d. Munckhof, Maikel Aarts, Ivonne van Dam, Jeannine 
Stroucken (leden)  en Marianne van de Mortel (adviseur) 
 
1. Opening 

Marina opent de vergadering om 19.00 uur.  

 

2. Actie & besluitenlijst MR {Actie en besluitenlijst MR De Piramide 2019-2020 en 

jaarkalender) 

• Begroting kalenderjaar 2020 met bijbehorende beleidsvoornemens op 

financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. (MM) 

Marianne legt uit dat er in het nieuwe schooljaar 1 leerkracht minder is. Het 

huidige schooljaar waren er meer leerlingen opgegeven als uitgangspunt voor 

de begroting, dan feitelijk het geval was.  

Overige baten: Hieronder vallen nieuwkomers, werkdruk verlagende middelen 

etc.   

Begroot beleid: beleid op PRODAS- en schoolniveau: de school draagt 

hiervan een bijdrage af aan het bestuurskantoor. Ook clustergelden e.d. 

vallen hieronder.  

Exploitatiesaldo: Dit saldo is voor kosten die nog niet gemaakt zijn, maar nog 

wel betaald moeten worden. 

Middelen passend onderwijs: kosten van Joke van Hattem en externe 

onderzoeken, de rest dient als buffer voor kosten die mogelijk nog gemaakt 

moeten worden voor extra onderzoeken. Voor komend schooljaar gaan we 

met het team kijken hoe we dit weg gaan zetten. 

Verder zijn er geen vragen m.b.t. de concept begroting.  

• Continurooster: enquêtes ouders, kinderen, personeel (mvA).  

Er zijn maar weinig ouders die zich hebben aangemeld voor het verzorgen 

van het overblijven. Als team waren wij ook geen voorstander van de opvang 

door ouders. De opvang wordt nu verzorgd door LEEF en extra leerkrachten.  

Voor komende vergadering willen we een enquête uitzetten onder kinderen, 

ouders en team over hoe het continurooster bevalt. Marina maakt hiervoor 

een opzet en mailt die aan ons door. Aandachtspunten hierbij zijn: 

o Doel van de enquête moet duidelijk voorop staan. 

o De kinderen vullen de enquête onafhankelijk van de ouders in én 

eerder dan de ouders.  

o De enquête wordt uitgezet op papier.  

o Zorgen voor open vragen: Wat gaat er goed, wat kan er beter/ wat zou 

je anders willen, ruimte voor ideeën /opmerkingen 

o Extra op het formulier van de ouders: Wat vindt uw kind er zelf van ?, 

in welke groep zitten de kinderen?, Naam (invullen niet verplicht) 

• Inzet werkdrukverlagende middelen nieuw (MM) Grootste wens van het team 

lag bij het surveilleren. Spring wilde het graag oppakken, maar hun tijden 

strookten niet met de schooltijden van ons. Leef levert 1 iemand voor 1 uur tot 



het eind van het schooljaar. Gaten worden opgevuld naar rato van 

werktijdfactor. Rob vult de gaten en Marianne surveilleert op maandag een 

half uur. De reterende gelden zijn ingezet om onderwijsassistente Berbel 

uitbreiding van uren te geven met 0,3 wtf waarbij ze het team ondersteunt. 

Voor volgend schooljaar gaan we kijken hoe we de opvang/surveillance dan 

gaan regelen. 

• NT2 arrangement op de Piramide (MM).  

NT2 (Nederlands als tweede taal) is een heet hangijzer dit jaar. De groep 

wisselt steeds van samenstelling. Integratie in de reguliere groep vraagt veel 

van de leerkrachten. Wij kiezen er niet voor de kinderen achter in de klas te 

zetten zonder vast programma, zoals elders soms gebeurt. Op dit moment 

hebben we vijf kinderen in de ochtenden. Deze kinderen zitten ‘s middags 

thuis. Hier zijn we geen voorstander van. Op PRODAS niveau wordt gekeken 

hoe we verder gaan met het arrangement. Gemeente Deurne geeft dit jaar 

geen subsidie meer voor het NT-2 aanbod. De Mozaiek in Helmond heeft de 

kinderen meer te bieden met groepen op leeftijd en fulltime aanbod. PRODAS 

draait nu voor de kosten op (en indirect de school ook door de afdracht aan 

PRODAS).  

 

3. Overige punten vanuit MR  

• Staking 30-31 jan (MvA)  

Marina snapt de staking maar geeft aan dat veel ouders niet weten waar het 

voor is. Marina vraagt zich af of je niet de sympathie van de ouders verliest. 

Advies aan Marianne: Koppel in de nieuwsbrief naar ouders terug dat we in 

cluster gewerkt hebben aan werkdrukverlaging. 

• GMR avond (17 maart 2020) (MvA)  

Marina meldt zich af. Marina stuurt het mailtje over de GMR-avond door. 

Programma en tijden moeten nog komen 

• Stand van zaken tijdens continurooster (MvA) : zie onder punt 2. 

• Bezetting MR 2020-2021 / planning kandidaatstellingen en mogelijke 

verkiezingen (MA). 

Maikel zit nu 4 jaar in de MR en geeft te kennen zich niet herkiesbaar te 

stellen. Mocht het wenselijk zijn, dan wil hij wel de eerste keer of twee keer 

komen om nieuwe OMR te helpen bij de opstart. Marina treedt na dit 

schooljaar af i.v.m. laatste schooljaar van Lynn. Verkiezingen moeten worden 

uitgeschreven. Jeannine gaat navragen bij Stefanie of er nog ergens brieven 

(concept brieven) bewaard zijn.  

Planning (zie artikel 9 blz. 4 huishoudelijk reglement) : Eerst brief naar ouders 

dat OMR ermee ophoudt. Ouders kunnen zich aanmelden. Bij meer dan 2 

kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven. Je kunt geschikte 

kandidaten evt. benaderen om te polsen of zij interesse hebben. 

o 31 maart brief aanmaken (Jeannine kijkt na en mailt rond) over 

aftreden OMR. Bij versturen van agenda MR wordt het concept 

meegestuurd. 
o 2 april brief naar ouders met als doel dat zij zich kandidaat kunnen 

stellen via de mail. Reageren uiterlijk 15 via de mail 



o 16 april: Kandidatenlijst is bekend. 
o Na de meivakantie (indien er meer dan twee kandidaten zijn) stemmen 

op papier in dichte brievenbus. Termijn: 7 t/m 13 mei.  In de stembrief 

kunnen kandidaat-OMR-leden zich voorstellen. 
o 19 mei stemmen tellen en benoemen. 

 

4. Overige punten vanuit directie (MM)  

• Vakantieplanning 2020-2021 .  

De 20 uren van groep 5-8 worden besteed om 13 vrijdagmiddagen vrij te geven. 

Bij voorkeur vóór de vakanties en in de Citoweek. De rest van de uren worden 

besteed aan studiemomenten. In 2023 zijn alle kinderen op vrijdagmiddag vrij. 

MR stemt in met het vakantierooster. 

 

5. Ingekomen stukken n.v.t. 

 

6. Rondvraag  

• Jeannine: Kunnen de volgende vergaderingen op woensdag of donderdag? De 

volgende data worden aangepast: 13 mei ipv 19 mei, aanvang 19.00 uur en 24 

juni ipv 23 juni aanvang 19.00 uur.  

 

7. Sluiting 20.44 uur 

. 


